
 
 
 

Què hi ha en un número? La màgia de les xifres i els terminis de prescripció 
 
 
Els finals de legislatura, i aquest que vivim no ha estat una excepció, solen ser 
legislativament agònics −que no agonitzants−. El Codi Civil (en endavant, CC), tan 
postergat pel legislador en els darrers anys, ha merescut les seves atencions en aquests 
mesos crepusculars d'activitat legislativa. La Llei 15/2015, de 2 de juliol, de la Jurisdicció 
Voluntària ha modificat 96 (sí, 96) articles del CC. La Llei 26/2015, de 28 de juliol, de 
modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència ha donat una nova 
redacció o introduït 30 articles en el CC. La Llei 42/2015, de 5 d'octubre, de reforma de la 
Llei 1/2000, de 7 de gener, d'Enjudiciament Civil (en endavant, Llei 42/2015) n’ha 
modificat un (l'art. 1964.2), però molt rellevant. Encara que no estretament de Dret privat, 
la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic ha modificat el règim de 
responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques i dels contractes del sector 
públic. 
 
No és aquest el moment, ni jo la persona més indicada, de fer balanç de totes aquestes 
modificacions. Voldria fixar-me, però, en la que ha estat més reduïda pel que fa a la seva 
extensió. La que ara estableix en l'art. 1964.2 CC com a termini general −és a dir, per als 
casos en els quals no s'hagi fixat un termini específic, més breu o més extens− de 
prescripció de les accions personals el de cinc anys des que es pogués exigir el compliment 
de l'obligació. La nova norma suscita o manté problemes tècnics de diferent naturalesa. Per 
exemple, quin significat addicional pel que fa a la determinació del dies a quo té la 
recentment introduïda expressió “(...) des que es pugui exigir el compliment de l'obligació” en 
relació a l’art. 1969 CC? Què passa si la pretensió personal no sorgeix d'una relació 
obligatòria? O per què mantenir els terminis igualment quinquennals de l'art. 1966 CC? 
Què passa amb les pretensions basades en drets reals de garantia accessoris d'una relació 
obligatòria, i subjectes a terminis més llargs que les pretensions de la pròpia obligació 
garantida, com el termini de vint anys de l'acció hipotecària? Però no m'interessa tractar ara 
aquestes qüestions, per molt interessants que siguin, que ho són, sens dubte. 
 
Allò que m'ha cridat l'atenció és quelcom menys tècnic, simple i alhora fonamental. Per què 
precisament cinc anys? Per què no quatre, o tres, fins i tot dos o, tirant cap amunt, per què 
no deu? Tots aquests terminis més breus els podem trobar en diferents àmbits en el Dret 
comparat, i el de deu anys és el que va adoptar fa poc més d'una dotzena d'anys el 
legislador català (art. 121-20 del Codi Civil de Catalunya; en endavant, CCCat). Què hi ha 
en el número 5 que el fa ser preferit a d’altres majors o menors a l'hora de convertir-lo en el 
termini general de prescripció? 
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Un sospitaria que darrera d’aquesta decisió no hi ha un estudi massa detingut. És cert que 
a Espanya el termini de quinze anys de l'antic art. 1964.2 CC solia ser considerat 
excessivament llarg, i que el Govern havia promès el seu escurçament com a part del 
paquet de mesures de reducció del sobreendeutament individual1

Reial Decret Llei 1/2015, de 27 de febrer, de mecanismes de segona 
oportunitat, reducció de càrrega financera i altres mesures d'ordre social

, la peça més important 
del qual ha estat el 

. Potser reduir de 
quinze a deu (el termini català, o el del Codice Civile italià) semblava, dins d'aquesta 
política, una minsa rebaixa en un any d'eleccions. Però per què no una reducció encara més 
agressiva? Per exemple, el BGB o el DCFR preveuen un període general de prescripció de 
tres anys, i són referents d'una solvència i prestigi indubtables. Bé, cinc anys és el termini 
(actual) del Code, potser un recurs sòlid o, en tot cas, habitual i socorregut2

 
. 

L'Exposició de Motius (apartat VI) de la Llei 42/2015 és parca en detalls. Ens diu que amb 
cinc anys com a termini general “(...) s'obté un equilibri entre els interessos del creditor en la 
conservació de la seva pretensió i la necessitat d'assegurar un termini màxim”. No s'aclareix, però, 
per què l'equilibri en el conjunt d'Espanya arriba precisament en els cinc anys, mentre que 
a Catalunya o a Itàlia és en els deu, i a Alemanya en els tres. 
 
D'altra banda, per què és necessari assegurar un termini màxim? Per hipòtesi, parlem de 
pretensions vàlides i exigibles −en cas contrari, no caldria recórrer a la prescripció−. Que 
els seus titulars tenen, legítimament, un interès en què no desapareguin o s'evaporin, 
sembla evident. Quin és l'interès contraposat que hauria d’“equilibrar” el termini de “vida 
útil” de la pretensió a un nombre finit i relativament reduït d'anys? El redactor de 
l'Exposició de Motius no ho explica, potser per considerar obvi que la força que opera en 
sentit contrari és la de la seguretat jurídica. De fet, la doctrina i la jurisprudència espanyoles 
semblen entendre-ho així, insistint en la seguretat jurídica com a valor subjacent a la 
institució de la prescripció extintiva, així com en la necessitat de trobar un equilibri adequat 
dels interessos de les parts −deutora i creditora, se sobreentén−3

 
. 

Ara bé, no queda massa clar què es vol dir amb “seguretat jurídica” en aquest context. Si 
un deutor, D, sap que deu la quantitat X al creditor A (imaginem un préstec d’import X 
rebut per D documentat en escriptura pública que s’ha de reintegrar íntegrament en una 
determinada data), quina és la “inseguretat jurídica” que recau sobre D pel fet que el crèdit 
no estigui subjecte a un termini de prescripció, o que aquest termini sigui llarg? D coneix el 
seu deute i el seu import, per hipòtesi, i pel que fa a la incertesa del “quan” se li ha de 
reclamar, està en les seves mans sortir de la mateixa pagant al venciment, o poc després. 
Sembla que no només l'interès del creditor, sinó també la pròpia seguretat jurídica 

                                                 
1 Sense advertir que escurçament de la prescripció i concurs individual generós (qualsevol ho és si es 
compara amb el que teníem abans de febrer de 2015) són mesures substitutives, i no complementàries. 
 
2 Tot i que GARCÍA GOYENA, al contrari que en tantes d’altres coses, ja rebutjà en el seu moment el termini 
general del Code francès −llavors de trenta anys− i optà per terminis de deu i vint anys, entre presents i 
absents, respectivament. 
 
3 Vegeu, per tots, els recents treballs d’Esther ARROYO AMAYUELAS / Manuel JESÚS MARÍN LÓPEZ (2014), La 
prescripción extintiva, Tirant lo Blanch, València (en especial, pàgs. 18 i 238). 
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advocarien almenys per un termini de prescripció llarg en aquest cas. L'argument no es 
debilita, al contrari, es reforça, si pensem que ara, en el concurs personal, és possible 
obtenir alliberament de deute, de manera que tampoc un fresh start o segona oportunitat 
del deutor sobreendeutat es veuran pertorbats per un termini molt generós de prescripció, 
ja que el crèdit no reclamat s'haurà extingit amb l'exoneració de deutes del concurs. 
 
Tampoc és obstacle la possibilitat –ben imaginable en la realitat− que el creditor allargui 
artificialment i de manera oportunista el període de vida de la seva pretensió retardant el 
moment d'exigir-la, per a beneficiar-se per exemple d'elevats interessos de demora. Sens 
dubte, aquestes conductes s’han de reprimir raonablement, però no mitjançant 
l’establiment de breus terminis generals, en tant que la Verwirkung, admesa 
indubtablement en el Dret espanyol −i en d'altres− té encomanada precisament posar límit 
a aquestes maniobres i preservar la integritat de la posició dels destinataris de la pretensió 
amenaçats per les mateixes. 
 
D’altra banda, no es poden oblidar els efectes deleteris d'un termini breu de prescripció. 
Atès que els incentius d'un deutor a complir els compromisos contractuals i d'un potencial 
causant de danys a adoptar mesures preventives es veuen directament influïts pel valor net 
present de la seva responsabilitat contractual i extracontractual, respectivament, 
l'escurçament sever dels terminis de prescripció, en reduir aquest valor net present, 
perjudica, potser seriosament, aquests incentius. 
 
En definitiva, la impressió que un té és que els terminis de prescripció general −i no només 
aquests, també terminis especials− responen més aviat a la inèrcia de la institució de la 
prescripció com a part del bagatge intel·lectual dels juristes −no només privatistes, ja que 
també s'ha estès a l'àmbit penal o tributari, entre d'altres−. I la determinació concreta d'un o 
altre termini obeeix a la “màgia” d'un número, si pot ser rodó, que en el seu rerefons només 
amaga intuïcions benintencionades sobre solucions “equilibrades” i la influència de modes 
acadèmico-jurídiques o trasplantaments d'altres sistemes jurídics. 
 
Tot apunta a una manca important de reflexió seriosa sobre el fonament i les conseqüències 
reals de polítiques jurídiques en aquesta matèria. En efecte, no és habitual pensar que la 
pròpia institució de la prescripció i la recerca de terminis “òptims” de prescripció se 
sustenta4

                                                 
4 Hi ha d’altres possibles explicacions. Així, el professor de Yale Yair LISTOKIN, en relació amb la 
prescripció dels delictes, assenyala que una raó addicional rellevant perquè els sistemes penals prevegin 
terminis de prescripció per als delictes radica en què la població de potencials criminals tendeix a tenir una 
taxa de descompte del futur superior (fins i tot molt superior) a la de la població en general, de manera 
que passat un cert temps el càstig ja no té amb prou feines eficàcia preventiva o, en tot cas, el benefici en 
termes de prevenció es converteix en inferior al cost per a la societat de perseguir i castigar aquest delicte: 
Yair LISTOKIN (2002), “Efficient Time Bars? A New Rationale for the Existence of Statutes of Limitations in 
Criminal Law”, 31 Journal of Legal Studies, pàg. 99. 

 teòricament en l'atractiu d'evitar costosos litigis i disputes sobre qüestions 
dubtoses i, especialment important, de reduir els riscos d'error de decisió dels tribunals, 
amb els consegüents costos i desincentius que les disputes i els errors comporten. Sense 
incertesa sobre l'existència, el subjecte passiu i la quantia de la pretensió, que pugui 
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comportar litigació socialment costosa, i sense que el temps deteriori la “qualitat” i l'encert 
de les decisions sobre les disputes relatives a les pretensions, la conveniència de la 
prescripció de les pretensions i, especialment, de terminis de prescripció curts, es fa molt 
més discutible5

 
. 

Per això, la determinació de terminis de prescripció analíticament (i, si fos possible, 
empíricament) fundats requereix sospesar les dimensions que incideixen sobre els factors 
que fan desitjable l'escurçament de la prescripció malgrat la reducció de la prevenció 
(d'incompliment de compromisos contractuals o de manca d'adopció de mesures de 
precaució) que implicaria: la reducció d'incertesa i de litigació, i la reducció d'errors 
judicials que pot portar com a benefici. Evidentment, no és segur que aquest necessari 
balanç dugui a un únic termini general de prescripció “òptim”. Ni tan sols a un nombre 
molt reduït de terminis òptims (per exemple, un de contractual i un altre d’extracontractual 
o, encara que sigui menys popular avui en dia, un de real i un altre de personal). Per 
exemple, es pot argumentar en alguns casos que el termini de prescripció de la 
responsabilitat objectiva hauria de ser més breu que el de la responsabilitat per culpa, ja 
que en la segona, però no en la primera, un termini de prescripció més llarg redueix la 
probabilitat que un causant dins de la població causants sigui considerat responsable, la 
qual cosa té un efecte de reducció de la litigació6

 
.  

També sembla clar que la digitalització de la informació que fonamenta una pretensió 
augmenta la durada segura de la mateixa i redueix els costos de la seva conservació, el que 
permetria defensar l’allargament, i no la reducció, dels terminis relatius a aquelles 
pretensions l'existència i quantia de les quals no depenguin de testimonis de vista, aquests 
sí, peribles. 
 
Per això, la pervivència entre nosaltres (en el CC, però també en el CCCat) de terminis més 
llargs en l’àmbit contractual que en l’extracontractual potser tingui una base d'eficiència, 
encara que Alemanya o França, almenys pel que fa a la responsabilitat per lesions 
personals, adoptin precisament la solució contrària. Ara bé, això no excusa al legislador 
d'haver omès l'allargament del termini de prescripció de l'art. 1968.2º CC, l'anual de la 
responsabilitat aquiliana. Aquest és el termini més distorsionant i generador de litigació (i 
no reductor, com haurien de ser els terminis de prescripció, al contrari) que trobem en el 
sistema jurídic espanyol. La supervivència d’aquest relicte històric és una omissió 
imperdonable en un legislador només una  mica preocupat pel funcionament mínimament 
raonable de les institucions jurídiques. 
 

 
Fernando Gómez Pomar 

                                                 
5 L’argument de LISTOKIN es de més dubtosa aplicació a àmbits diferents del penal. 
 
6 Thomas J. MICELI (2000), “Deterrence, litigation costs, and the statute of limitations for tort suits”, 20 
International Review of Law and Economics, pàg. 383. 


